
LAJES VERDES E 
INCENTIVOS FISCAIS

Instrumentos para Sustentabilidade Urbana



OBSERVAÇÕES

Nossa palestra terá duração de   
aproximadamente 90 min.

daremos início ao Workshop 

Nossa intenção:

“Conscientizar, trocar 
conhecimentos e experiências”

Podem ser feitas perguntas a 
qualquer momento ao longo da 

palestra.

Algumas OBSERVAÇÕES



PALESTRANTE

Fabio Tavares

Formação

•Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie;

•Especialista em Direito Tributário pelo Instituto
Brasileiro de Direito Tributário (IBDT/USP);

•Pós graduado (LLM) em Direito Tributário pelo Insper
– Instituto de Ensino e Pesquisa.

Sobre o PALESTRANTE

OAB de São Paulo

• Membro efetivo da Comissão de Estudos em Direito e Economia.



PALESTRANTE
Experiência Profissional

•Advogado especialista em Direito Tributário, atua
principalmente em demandas administrativas e
judiciais envolvendo tributos diretos e indiretos;

•Possui ampla experiência em consultoria tributária a
clientes nacionais e estrangeiros, bem como na
criação e implementação de planejamentos
tributários voltados à economia de IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e ICMS.

• Integrante do escritório Prado Queiroz Advogados

Sobre o PALESTRANTE

Fabio Tavares



PALESTRANTE

Amir Hernandez 
Musleh

Formação

•Engenheiro Ambiental pela Faculdade Oswaldo Cruz,

com ênfase em análise de ecoeficiência;

•Gestor Ambiental pela Escola de Engenharia Mauá,
com ênfase em mecanismo de desenvolvimento
limpo;

•Pós graduado em Engenharia Civil pela Escola de
Engenharia Mauá, em Gerenciamento de Canteiro de
Obras;

•Pós graduando em Administração de Empresas pela
Fundação Getúlio Vargas;

Sobre o PALESTRANTE



PALESTRANTE

Amir Hernandez 
Musleh

Experiência Profissional

•4,5 anos – Diretor Técnico e Comercial – ECRA

Sustentabilidade Urbana;

•5 anos na Fundação Espaço ECO (instituída pela BASF)
com projetos de análise de sócio-ecoeficiência para a
quantificação da sustentabilidade no segmento da
construção civil e desenvolvimento sustentável para o
meio urbano. Mais de 1600 horas dedicadas a
avaliação do ciclo de vida e ecoeficência de materiais
e tecnologias aplicáveis à construção civil.

Sobre o PALESTRANTE



NOSSA VISÃO

Sustentabilidade 
como parte da vida e 

das construções, 
capaz de trazer a 

natureza e o equilíbrio 
para o meio urbano....

NOSSOS VALORES

Conscientizar, 
harmonizar e 
estabelecer 

comunidades 
saudáveis e 
ecológicas.

NOSSA MISSÃO

Agregar pessoas e 
construções à 

natureza, para uma 
vida integrada à 

sustentabilidade.

Quem SOMOS



A compatibilização para 
sustentabilidade adequa construções 

de forma a torna-la apta a receber 
diversas soluções, aproveitando os 
espaços antes subutilizados, para 

geração de benefícios.

Nossos SERVIÇOS

Nosso projeto básico consiste no 
detalhamento técnico de pontos 
elétricos, hidráulicos, estruturais, 

arquitetônicos e na análise de 
sobrecarga, para a instalaçãoda

solução ambiental proposta.



Paisagismo ecológico incorpora a 
restauração ecológica e a agricultura 
urbana, tornando a área produtiva e 

geradora de serviços ambientais.

Nossos SERVIÇOS

O objetivo é gerar alimentos 
livres de agrotóxicos, estimular o 
consumo saudável, consciente e 
até a geração de renda, além de 
criar uma área verde propícia ao 

lazer e convívio.



Nossas SOLUÇÕES

ECRAmove Gramado
Uma solução portátil para transformar 

qualquer ambiente em uma área de 

lazer verde, de forma rápida, fácil, 

com baixo custo de aquisição e 

manutenção.

Compostagem
Reciclagem do que for eliminado 

ao cozinhar, além das sobras da 

alimentação, produzindo um 

composto orgânico utilizado 

diretamente no solo como adubo 

natural.



Cisternas
Economia na conta de água, 

reduzindo o consumo de recursos 

hídricos naturais e ajudando na 

retenção do volume de chuvas e 

consequente diminuição das 

enchentes.

Nossas SOLUÇÕES

Geração de Energia
Captação da energia solar gerando 

Energia térmica ou elétrica, 

reduzindo impactos ao meio 

ambiente, gerando economia e 

agregando valor ao imóvel.



OPORTUNIDADES – AGRICULTURA URBANAO DESAFIO!

O SEU, O MEU,

O NOSSO DESAFIO!

Segundo o relatório da 
ONU de junho/13, em 

2050:

Seremos mais de 9,6 
bilhões de habitantes no 

planeta (30% a mais)



OPORTUNIDADES – AGRICULTURA URBANAO DESAFIO!

A proporção de pessoas 
em áreas urbanas crescerá 

de 1/2 para 2/3.

Nossa expectativa de vida 
seguirá aumentando (mais 

de 76 anos no Brasil).

A renda per capita nos 
países em 

desenvolvimento crescerá



Dados Cidade de SÃO PAULO

• Área total da cidade: 962 

parques do Ibirapuera;

• Área construída: 768 parques;

• Áreas verdes: 86 parques;

• Área de ruas: 107 parques;

• Estimativa de coberturas: 383 

parques do Ibirapuera.



Dados Cidade de SÃO PAULO

• Área total da cidade: 962 

parques do Ibirapuera;

• Área construída: 768 parques;

• Áreas verdes: 86 parques;

• Área de ruas: 107 parques;

• Estimativa de coberturas: 383 

parques do Ibirapuera.



Laje Verde - RECUPERAÇÃO ECOLÓGICA
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Laje Verde - RECUPERAÇÃO ECOLÓGICA

• Áreas de coberturas SP: 607km² 

• 44% de restauração da Mata Atlântica onde 
hoje se situa a cidade SP.

• Segundo o Pacto pela Restauração da Mata 
Atlântica, há cerca de 863 km² (1%) de sua 
área original cadastrada para restauração;
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OPORTUNIDADES – AGRICULTURA URBANAOportunidades GERAÇÃO DE RECURSOS

Laje 
VerdeCompostagem

CisternaPlacas 
Solares

Geração de 
recursos 

no meio urbano!



OPORTUNIDADES – AGRICULTURA URBANASoluções APLICÁVEIS

Laje 
Verde



POR 
QUE?

LAJES E TELHADOS VERDESLajes VERDES



•Fixa 32 kg de CO2/m² de área mantida verde (gramínea) - Fonte: 

CBCS;

•Retenção de até 20 l/m² de água pluvial (gramínea);

•O uso de laje verde reduz a temperatura do ambiente interno, em 

até 5°C. (SILVA, Neusiane da Costa, 2011, p. 20)

Lajes verdes - BENEFÍCIOS



•Reduz a reflexão sonora em até 3 dB e melhoram o isolamento 

acústico em até 8 dB (International Green Roof Association). 

Lajes verdes - BENEFÍCIOS



•Segundo o IBI (Instituto Brasileiro de Impermeabilização), a 

expectativa de vida da impermeabilização é de apenas 15 a 25 anos. 

O Instituto Fraunhofer calcula a expectativa de vida de uma 

impermeabilização sob uma laje verde em mais de 40 anos. 

Lajes verdes - BENEFÍCIOS



•Sem laje verde, temperatura da superficie varia mais de 100 °C 

durante o ano e 60 °C ao longo de 1 dia; (International Green Roof Association)

•Com laje verde, temperatura da superficie varia menos de 35 °C 

durante o ano e 15 °C ao longo de 1 dia; (International Green Roof Association)

Lajes verdes - BENEFÍCIOS



Lajes verdes - BENEFÍCIOS

•Redução dos Níveis de poluição: Um metro quadrado de laje verde 
pode filtrar aproximadamente 0,2 kg de pó de aerossol e 
partículas de smog por ano. 

Fonte: International Green Roof Association

• Habitat natural para animais e plantas: Lajes verdes podem
compensar áreas urbanas, criando refúgios isolados para a flora e a
fauna dentro de centros de cidade estéril, promovendo a
biodiversidade.



Lajes verdes - BENEFÍCIOS

Fonte: http://www.nyc.gov/html/gbee/html/incentives/roof.shtml

•A cidade de NY reconheceu os benefícios das lajes verdes (melhoria

da qualidade do ar, filtragem da água das chuvas, diminuição do

efeito run-off, maior conforto térmico e acústico, entre outros) e

instituiu uma lei em 2008 oferecendo um ano de isenção de

impostos para edificações que implementem lajes verdes;



Lajes verdes - BENEFÍCIOS

• Efeito das Ilhas de Calor: Nas cidades, a temperatura média

costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. No

verão, este efeito pode atingir quase 10 ° C de diferença.

As lajes verdes diminuem o efeito de ilha de calor através do

processo de transpiração e umidificam o ar seco.



LAJES E TELHADOS VERDESComponentes para LAJES VERDES

Manta 
Geodrenante

Manta 
Geotextil

Manta Plástica



SISTEMA EXTENSIVO

SISTEMAS DE LAJES VERDES

Sobrecarga do Sistema de: 35 à 50 kg/m²;

Retenção máxima de água: 20,5 L/m².

Sistemas de LAJE VERDE



SISTEMA SEMI-INTENSIVO

SISTEMAS DE LAJES VERDES

Sobrecarga do Sistema de: 50 à 80 kg/m²;

Retenção máxima de água: 41 L/m².

Sistemas de LAJE VERDE



SISTEMA SEMI-INTENSIVO

SISTEMAS DE LAJES VERDES

Sobrecarga do Sistema de: 80 à 115 kg/m²;

Retenção máxima de água: 41 L/m².

Sistemas de LAJE VERDE



SISTEMA INTENSIVO

SISTEMAS DE LAJES VERDES

Sobrecarga do Sistema: 340 kg/m²;

Retenção máxima de água: 82 L/m².

Sistemas de LAJE VERDE



ETAPAS DA EXECUÇÃOSistemas de LAJE VERDE



Panorama da Agricultura URBANA – SP

➢Há mais de 1000 produtores
rurais dentro dos limites de São
Paulo, segundo a prefeitura;

➢O Município possui cerca de 
420 unidades de produção 
agrícola (UPAs) para fins de 
comercialização;

➢30 UPAs na Zona Norte, 70 
UPAs na Zona Leste e 320 UPAs
na Zona Sul. 



OPORTUNIDADES – AGRICULTURA URBANA
Áreas de coberturas em SP: 607km² 
(383 parques do Ibirapuera);

Agricultura urbana;

Agricultura URBANA

Áreas de coberturas em SP: 
607km² ou 60.700 hectares 



Agricultura URBANA
Áreas de coberturas em SP: 607km² ou 60.700 hectares (383 parques do Ibirapuera);

1 parque do 
Ibirapuera = 

158 ha



Agricultura URBANA
Áreas de coberturas em SP: 607km² ou 60.700 hectares (383 parques do Ibirapuera);

51 
parques 

do 
Ibirapuera

82 
parques 

do 
Ibirapuera



CASE Agricultura Urbana - SHOW ROOM



Vamos PLANTAR?



Vamos PLANTAR?



Vamos PLANTAR?



Vamos PLANTAR?



Vamos PLANTAR?



Vamos PLANTAR?



Vamos PLANTAR?



Canteiro 3 - Case SHOW ROOM ECRA



Canteiro 3 - Case SHOW ROOM ECRA
PLANTIO DE CONSÓRCIO LONGO (3 m²):

• 5 Couves;

• 1 Jiló;

• 11 Alfaces Crespos;

• 10 Escarolas;

• 17 Rabanetes;

• 21 Rúculas;
*2 Repolhos pós implementação do canteiro (teste)

87 unidades de hortaliças colhidas (entre pés, maços e bacias);

38,64 kg colhidos;

12,88 kg/m²;

Data do Plantio: 04/Jan/18;

Data Início da Colheita: 02/Mar/18;

Ainda Colhendo: 18/Set/18;

Período do Canteiro: 9 meses;



Canteiro 3 - Case SHOW ROOM ECRA



Canteiro 3 - Case SHOW ROOM ECRA



Exercício de Vendas - SHOW ROOM ECRA

Produzido em 9 meses = 39 kg de alimentos;

➢Rúcula (130g/pé) = R$5,50, = R$138,00;

➢Rabanete (300g/maço) = R$5,50 = R$23,00;

➢Escarola (200g/pé) = R$6,00 = R$145,00;

➢Alface (180g/pé) = R$6,00 = R$142,00;

➢Couve (400g/maço) = R$8,00 = R$257,00;

➢Jiló (300g/saco) = R$6,50 = R$230,00

➢Repolho (300g/pé) = R$6,50 = R$33,58
Valor Final = R$969,00



Resultado Laje Verde SHOW ROOM ECRA

Produzido em Set 2017 + Set 2018 = 323 kg de alimentos;



PROVOCAÇÃO
Exercício – Show Room

Fluxo da chuva
*volume de chuva referência (~30 mm/h);

Uma laje verde com 5cm de

espessura de substrato retém

20 L/m² de água de chuva;

A cisterna utilizada no estudo

tem capacidade de 1.200 L;



PROVOCAÇÃO



PROVOCAÇÃO

Piscinão Guamiranga



PALESTRANTELeis de Incentivo



PALESTRANTEPrejuízo de todos



PALESTRANTEPrejuízo de todos



PALESTRANTEPrejuízo de todos



PALESTRANTEPrejuízo de todos



PALESTRANTEPrejuízo de todos



PALESTRANTEPrejuízo de todos



PALESTRANTENoções Introdutórias

DIREITO AMBIENTAL

O Poluidor-Pagador

• Quem polui é forçado a corrigir os danos causados ao

meio ambiente;

• Punições ineficientes; e
• Poluidor suporta custos menores (que podem

compensar a punição).

O Protetor-Recebedor

• Quem não polui é recompensado.



PALESTRANTENoções Introdutórias



PALESTRANTENoções Introdutórias



PALESTRANTENoções Introdutórias

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;



PALESTRANTENoções Introdutórias

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas;



PALESTRANTENoções Introdutórias

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:
(...)
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e
serviços e de seus processos de elaboração e prestação;



PALESTRANTENoções Introdutórias

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras
gerações.
(...)
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino
e a conscientização pública para a preservação do meio
ambiente;



PALESTRANTENoções Introdutórias
DIREITO TRIBUTÁRIO AMBIENTAL

• Tributo como instrumento de proteção do meio ambiente;

• Direcionamento de recursos à preservação do meio ambiente
(efeitos fiscais); ou

• Direcionamento do comportamento do contribuinte à
preservação do meio ambiente (efeitos extrafiscais).

LIMITADO ROL DE TRIBUTOS COM VIÉS AMBIENTAL

• IPTU;
• Taxas de Polícia e de Serviço; e
• Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE).



PALESTRANTEIPTU Verde

VANTAGENS

• Estímulo à adoção de medidas sustentáveis em 
centros urbanos;

• Residências, comércios, indústrias e prestadores de 
serviços;

• Remissão fiscal em prol da redução de gastos 
públicos. 

CARACTERÍSTICAS

• Redução da base de cálculo do imposto;

• Benefício concedido por tempo determinado.



PALESTRANTEIPTU Verde

MUNICÍPIOS QUE O ADOTAM

• Americana (Lei Municipal nº 4.448/2007); 

• Araraquara (Lei Municipal nº 7.152/2009); 

• Campos do Jordão (Lei Municipal nº 3.157/2008); 

• Guarulhos (Lei Municipal nº 6.793/2010);

• São Bernardo do Campo (Lei Municipal 

nº6.091/2010);

• Tietê (Lei Municipal nº 3.087/2009).



PALESTRANTEGuarulhos

CARACTERÍSTICAS GERAIS

• Redução do IPTU em até 20%; 

• Critérios objetivos; 

• Pouca discricionariedade do Poder Público;

• Benefício válido por 5 anos; e

• Adoção de pelo menos 2 iniciativas sustentáveis. 



PALESTRANTEGuarulhos

INICIATIVA BENEFÍCIO

telhado verde 3% de redução

captação de água da chuva 3% de redução

reuso de água 3% de redução

aquecimento hidráulico 
solar

3% de redução

aquecimento elétrico solar 3% de redução

construção com material 
sustentável

3% de redução

utilização de energia 
passiva

3% de redução



PALESTRANTEGuarulhos

INICIATIVA BENEFÍCIO

utilização de energia eólica 5% de redução

separação de resíduos 
sólidos

5% de redução



PALESTRANTESão Bernardo do Campo

DOIS BENEFÍCIOS DISTINTOS

• Contribuinte que possuir imóvel com cobertura 
vegetal; e

• Explorador de atividade produtora 
hortifrutigranjeira.



PALESTRANTESão Bernardo do Campo

CARACTERÍSTICAS GERAIS – IMÓVEIS COM COBERTURA VEGETAL

• Redução do IPTU em até 80%; 

• Desconto aplicável sobre o imposto territorial;

• Poucos critérios objetivos;

• Muita discricionariedade do Poder Público; e

• Benefício válido por 3 anos. 



PALESTRANTESão Bernardo do Campo

REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS – IMÓVEIS COM COBERTURA 
VEGETAL

• Estar adimplente com os tributos do imóvel;

• Imóvel edificado com terreno de, no mínimo, 500m²; 

• Imóvel cuja área total edificada seja inferior a 1/5 do terreno.

CÁLCULO DO BENEFÍCIO

% de 
redução =

área com cobertura 
vegetal x 80

área total do imóvel



PALESTRANTESão Bernardo do Campo

CARACTERÍSTICAS GERAIS – HORTIFRUTIGRANJEIRO

• Redução do IPTU de 80%; 

• Desconto aplicável sobre o imposto territorial; 

• Poucos critérios objetivos; 

• Pouca discricionariedade do Poder Público; e

• Benefício válido por 3 anos. 



PALESTRANTESão Bernardo do Campo

REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS – HORTIFRUTIGRANJEIRO

• Utilizar pelo menos 30% da área do terreno na produção 
hortifrutigranjeira;

• Estar adimplente com os tributos do imóvel; e

• Emitir nota fiscal.



PALESTRANTESão Paulo (Projeto de Lei nº 568/2015)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

• Redução do IPTU em até 12%; 

• Benefício válido por 8 anos; 

• Certa discricionariedade do Poder Público;

• Novas construções ou edificações em que sejam realizadas 
ampliações ou reformas; e 

• Certificação ambiental.



PALESTRANTESão Paulo (Projeto de Lei nº 568/2015)

IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS COM MEDIDAS DE 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

• Maior eficiência na utilização de recursos naturais;

• Ampliação da área permeável;

• Gerenciamento de resíduos sólidos;

• Controle de emissão de gases poluentes; 

• Utilização de materiais sustentáveis; e

• Uso de inovações que promovam a preservação de recursos naturais.



PALESTRANTESão Paulo (Projeto de Lei nº 568/2015)

DESCONTOS CONFORME NÍVEL DE CERTIFICAÇÃO

Nível de Certificação Benefício

Nível I Até 4% de desconto

Nível II Acima de 4% até 8% de 
desconto

Nível III Acima de 8% até 12% de 
desconto

Certificadora
Qualquer instituição, pública ou privada, com atuação em território
nacional e de credibilidade técnico-científica reconhecida em
decreto regulamentar.



PALESTRANTESão Paulo (Projeto de Lei nº 568/2015)

VANTAGENS DO PROJETO

• Cita o objetivo das medidas sustentáveis e não quais são essas
medidas;

• Classifica os descontos conforme certificação por entidade
pública ou privada;

• Incentiva o uso de novas tecnologias; e

• Longo prazo de duração.



PALESTRANTESão Paulo (Projeto de Lei nº 568/2015)

SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

• Recebeu parecer favorável da CCJ da Câmara Municipal;

• Encontra-se na Comissão de Política Urbana, Metropolitana e 
Meio Ambiente; e 

• Estacionado desde novembro de 2015.



PALESTRANTESão Paulo (Projeto de Lei nº 568/2015)

ARRECADAÇÃO DE IPTU DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO EM 2017

Fonte: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade

Receita Orçado Arrecadado Eficiência

IPTU 8,1 bilhões 8,3 bilhões 102,51%

Sobra na 
arrecadação

205 milhões

1/3 da 
arrecadação

2,7 bilhões

4% (Nível I) 110,7 milhões
(1,32% da 

arrecadação)

E com o IPTU Verde?



PALESTRANTESão Paulo (Projeto de Lei nº 568/2015)

REAL VALOR DO PROJETO - EXTRAFISCALIDADE

Valores repassados ao Município de São Paulo pelo Ministério das 
Cidades

Ano -Calendário Valor Repassado

2014 199,4 milhões

2015 13,2 milhões

2016 46,4 milhões

2017 44,7 milhões

Fonte: Lei de Acesso à Informação



PALESTRANTESão Paulo (Projeto de Lei nº 568/2015)

REAL VALOR DO PROJETO - EXTRAFISCALIDADE

Orçamento do Município de São Paulo para combate a enchentes

Ano-Calendário Valor Orçado Valor Gasto % Gasto

2017 564,2 milhões 180,9 
milhões

32,06%

2018 414,6 milhões 132,9 
milhões

32,06%
(estimativa)

Fonte: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade



(11) 4316-6117

www.ecrasustentabilidadeurbana.com.br

amirhmusleh@ecra.com.br

(11) 3177-3288

www.pradoqueiroz.com.br

fabio.tavares@pradoqueiroz.com.br

https://www.youtube.com/channel/UCMamaAl93IOPvYz4gT3-pqg
https://facebook.com/ecra.sustentabilidade/
https://www.instagram.com/ecra_sustentabilidadeurbana/
https://www.linkedin.com/company/24427791/
https://twitter.com/EcraSustentavel
http://www.ecrasustentabilidadeurbana.com.br/
http://www.ecrasustentabilidadeurbana.com.br/
http://www.ecrasustentabilidadeurbana.com.br/

